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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 21. 11. 2013 v Sezemicích 

 
Přítomni: Bouška T., Ing. Holub Z., Horníček P., Filipi J., Novák J. 

 
1. Rozdělení funkcí v nově zvoleném výboru OS CHPH Pardubice 

 
Předseda T. Bouška navrhl a následně bylo odsouhlaseno dalšími členy výboru OS 

následující rozdělení funkcí v nově zvoleném výboru OS: 
Předseda: Tomáš Bouška 

Místopředseda a tajemník: Pavel Horníček 

Pokladník: Ing. Zbyněk Holub 
Výcvikář: Jan Filipi 

Člen výboru zodpovědný za dopravu: Josef Novák 
 

2. Problematika dlouhých tratí 

 

S ohledem na reálně možné odchody OS Svitavy a OS Jihlava z uskupení MDTVč byla 

diskutována problematika dlouhých tratí v roce 2014. Pokladník OS sdělil výši nákladů na 

přepravu jednotlivých dlouhých tratí v roce 2013 a podíl OS Svitavy a Jihlava na jejich 

úhradě. V případě jejich skutečného odchodu z uskupení MDTVč pak nebude ekonomicky 

možné zabezpečovat přepravu na DT od 650 km za stávajících cenových podmínek 

v rámci východočeských oblastních sdružení a bude třeba rozšířit kooperační snahy nad 

rámec regionu Východních Čech s cílem udržet sportovní a ekonomickou bilanci v mezích 

posledních let. 

 

3. Problematika tvorby návrhu závodního plánu 2014 

 

Výcvikář OS Jan Filipi informoval o probíhající diskuzi s výcvikářem OS Trutnov Dušanem 

Štěrbou o problematice kooperací na středních tratích v roce 2014. V rámci diskuze bylo 

dohodnuto, že pro pokračování další spolupráce na středních tratích je jasným 

stanoviskem výboru zachovat směr závodů ST z Gothy a Bambergu. 

 

4. Svozy holubů v roce 2014 

 

Byla diskutována problematika svozů holubů v roce 2014, a to s ohledem na nového 

člena OS - ZO Česká Třebová. Bylo dohodnuto, že Pavel Horníček vypracuje návrh 

modelu pátečních svozů ST tak, aby začátek svozů byl posunutý a byla eliminována 

možná kolize s páteční pracovní dobou některých chovatelů. Při tomto návrhu bude 

pracováno s možností dvojího svozu u středních tratí. 

  

Zapsal: Pavel Horníček 

Schválil: Tomáš Bouška        21.11. 2013 


